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 كواالملبـــور ـ كونا: رحب 
القنصل العـــام للكويت في 
مدينة «هوشـــي منـــه» في 
جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
البدر بزيارة محافظ  جنيب 
األحمدي الشـــيخ د.ابراهيم 

الدعيج والوفد املرافق.
  وذكر القنصل العام البدر 
في تصريح أدلى به لـ «كونا» 
امس في اتصـــال هاتفي ان 
محافظ األحمدي يبدأ زيارة 
رســـمية الى مدينة «هوشي 
منه» من امس وحتى العاشر 
من ديســـمبر اجلاري حيث 

يلتقي كبار قادة املدينة ومن بينهم سكرتير 
عام احلزب الشيوعي لو تان هاي وحاكم عام 

مدينة هوشي منه لو هوانغ كوان.

  واضاف ان الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج سيقوم خالل الزيارة 
بتوقيـــع مذكـــرة تفاهم بني 
مدينة االحمدي ومدينة هوشي 
منه والتي جتسد نقلة عملية 
ونوعية في العالقات من شأنها 
تعزيز أطر التعاون وتطويرها 
الكويـــت وجمهورية  بـــني 
ڤيتنام االشتراكية في شتى 

املجاالت.
العام  القنصـــل    وأوضح 
البدر أن محافـــظ األحمدي 
املرافق ســـيلتقي  والوفـــد 
ايضا مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة مدينة «هوشي منه» لالطالع على 
عدد من الفعاليات التجارية واالســـتثمارية 

في املدينة. 

 سفيرنا بالرياض بحث مع سلمان بن عبدالعزيز
  القضايا المشتركة والتعاون الثنائي

 نقل له تهنئة القيادة السياسية بنجاح العملية الثانية لخادم الحرمين

 الرياضـ  كونا: التقى سفير الكويت لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي والوفد 
املرافق له امس أمير منطقة الرياض االمير سلمان 

بن عبدالعزيز ال سعود.
  وقال الشـــيخ حمد اجلابر لـ «كونا» انه نقل 
لألمير سلمان حتيات وتقدير صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء بعودته ساملا معافى الى اململكة.
  ونقل الشيخ حمد اجلابر كذلك تهنئة القيادة 
السياسية الكويتية بنجاح العملية الثانية خلادم 
احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
والتي أجريت له يوم اجلمعة املاضي ومتنياتهم 

بعودته قريبا الى وطنه وشعبه ومحبيه، مؤكدا 
عظم «حجم احملبـــة واملكانة الكبيرة التي يكنها 
شـــعب اململكة العربية السعودية وأهل الكويت 
خاصة وكل شعوب دول مجلس التعاون اخلليجي 
الى االمير سلمان بن عبدالعزيز والسعادة الغامرة 

لهم بعودته امليمونة الى الرياض».
  واضاف أنه جرى خالل اللقاء تناول األحاديث 
الودية ومناقشة املوضوعات ذات االهتمام املشترك 

بني البلدين الشقيقني.
  ورافق الشـــيخ حمد اجلابر خالل زيارته الى 
االمير سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر احلكم 
بالرياض أعضاء سفارتنا في الرياض واملكاتب 

امللحقة بها. 

 أكد مشاركة الكويت فيه بورقة عنوانها «األمن الغذائي في الوطن العربي»

 الرومي: مؤتمر «إيماد» مهم لدول مجلس التعاون
 شـهابي: إيران دولة قوية وإقامة منظومة أمنيـة إيرانية ـ خليجية ال تعني سـيطرة إيران على المنطقة

 بشرى الزين
  اكد مدير ادارة آســـيا في 
وزارة اخلارجية السفير محمد 
املجرن الرومي اهمية انعقاد 
الطاقـــة والغذاء  مؤمتر أمن 
الذي ستســـتضيفه  «امياد» 

تايلند االسبوع املقبل.
  وقال الرومي في تصريح 
للصحافيني لدى مشاركته في 
احتفال اقامه السفير التايلندي 
مساء اول من امس في فندق 
مارينا مبناسبة العيد الوطني 
لبالده ان مشاركة الكويت في 
املؤمتر تتضمن تقدمي ورقة 
حتمل عنوان «األمن الغذائي 
في الوطن العربي»، مشيرا الى 
اهمية املؤمتر بالنسبة للكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
التي تعتمد على انتاج الطاقة 

خصوصا النفط.
  وعن العالقات الكويتية ـ 
التايلندية وصفها الرومي بانها 
متميزة على جميع املستويات، 
مشددا على حرص الكويت على 
ترسيخها وتوثيقها، مؤكدا على 
الذي شهدته  الكبير  التطور 
هذه العالقات وحرص الكويت 
على االنفتاح على جميع دول 
العالم من اجل اقامة عالقات 

ديبلوماسية قوية.
  ومن جهته وصف ســـفير 
مملكة تايلند تشيت دي راتبانا 

يجب ان يكون في يدها وان 
القوات االجنبيـــة مهما طال 
وجودهـــا فإنها لن تبقى الى 
االبـــد. وحول تخـــوف دول 
أمنية  املنطقة من ســـيطرة 
ايرانية في حـــال اقامة هذه 
املنظومة قال شهابي «يجب 
اال ننكر ان ايران دولة قوية 
ولها مواقفها جتاه دول املنطقة 
ولم تتدخل ابدا في شؤونها 
الداخلية»، مشـــيرا الى دعم 
ابان االحتالل  بالده للكويت 
العراقـــي رغـــم ان العالقات 
االيرانيةـ  العراقية كانت جيدة 

في تلك الفترة.
  ولفت شهابي الى ان خدمة 
املصالح املشتركة لدول املنطقة 
التعاون فيما بينها،  تتطلب 
موضحا ان الدول اخلليجية 
بـــدأت تفكـــر اآلن فـــي هذه 
املنظومة االمنية النها تعبت 
من صرف مبالغ طائلة مقابل 
التـــي توفرها  هذه احلماية 

القوات األجنبية.
  وفي رده على ما قاله وزير 
اخلارجية االيراني منوشچر 
اللجنة  انعقـــاد  متكي حول 
الثنائية املشـــتركة االيرانية 
العام،  الكويتية قبل نهاية  ـ 
اوضح شـــهابي ان املقصود 
الذي  العام االيراني  من ذلك 

يصادف عيد النيروز. 

الديبلوماسية بني  العالقات 
بالده والكويت بالوثيقة جدا 
حيث تعود الى ٤٧ عاما، الفتا 

الى تطورها باستمرار.
  واشاد راتبانا باملساعدات 
التي قدمت النشاء  الكويتية 
مدارس في عـــدة مناطق من 
بالده، منوها مبشاركة الكويت 
في مؤمتر «امياد» الذي سيعقد 
فـــي تايلنـــد، الفتـــا الى ان 
موضوعاته تركز على اجلوانب 
االقتصادية والتعاون بني دول 

اآلسيان والشرق االوسط.
  وذكر السفير التايلندي ان 

التبادل التجاري بني البلدين 
بلغ العام املاضي ١٤٤ مليون 
دوالر، مضيفا ان نحو ٤٠ ألف 
ســـائح كويتي يزور تايلند 
ســـنويا، مبينا ان مثل هذه 
الزيارات من شأنها ان تساهم 
في تنمية وتطوير االقتصاد 
التايلندي خصوصا السياحة 
الطبية. وأمل في زيارة لوزير 
خارجية بـــالده الى الكويت 
خاصة ان عـــدة زيارات قام 
بها مسؤولون كويتيون الى 
تايلند وعلى رأسهم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد. حضر حفل االستقبال 
عـــدد من الســـفراء واعضاء 
الديبلوماسي وافراد  السلك 
املقيمون  التايلندية  اجلالية 

في الكويت.
  وفي سياق آخر جدد القائم 
باالعمال في السفارة االيرانية 
سيد محمد شهابي دعوة بالده 
امنية  اقامـــة منظومـــة  الى 

خليجية ـ ايرانية.
  واضاف شهابي في تصريح 
للصحافيـــني ان هذه الدعوة 
طرحتها ايران منذ فترة يقينا 
منها بأن حماية امن املنطقة 

 نفى القائم باألعمال في السفارة اإليرانية 
سيد محمد شهابي وجود أسماء مرشحة لتولي 
منصب سفير لبالده لدى الكويت حتى اآلن. 
ــهابي في رده عن تأخر تسمية  واضاف ش
سفير ايراني في الكويت ان وزارة اخلارجية 
ــيح اسم لتولي هذه  االيرانية تفكر في ترش

املهمة.

  وذكر شهابي انه في حديثه لوزير خارجية 
ــاركته في  ــالده لدى زيارته للكويت ومش ب
مؤمتر املانحني لشرق السودان الذي عقد في 
الكويت قبل أيام «طرح موضوع تعيني سفير 
ايراني خاصة ان هناك احتفاالت وطنية تتطلب 
وجوده موضحا ان متكي رد قائال «أنت املمثل 

الديبلوماسي للسفارة وافعل ما تريد». 

 متكي لـ شهابي عن غياب سفير إيراني لدى الكويت:
   «أنت الممثل الديبلوماسي للسفارة وافعل ما تريد»

 (سعود سالم) حديث بني السفير العراقي والقائم باألعمال اإليراني السفير محمد املجرن الرومي والشيخ علي اجلابر والسفير التايلندي وحرمه يقطعون كيكة االحتفال

 ملك األردن كّرم فيصل الحمود
  وقّلده وسام االستقالل من الدرجة األولى

 العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني مكرما الشيخ فيصل احلمود

امللك  العاهـــل األردني   كّرم 
عبداهللا الثاني بوسام االستقالل 
من الدرجة األولى الشيخ فيصل 

احلمود.
الثاني  امللك عبداهللا    وأشاد 
باجلهـــود التي بذلها الشـــيخ 
فيصل احلمود خالل عمله سفيرا 

للكويت في األردن.
  وأشار الى الدور الفعال للشيخ 
فيصل احلمود في تفعيل وتعزيز 
الروابط الثنائية األمر الذي كان 
آثاره الطيبة على العالقات  له 

بني البلدين الشقيقني.
العاهـــل األردني    وتطـــرق 
الـــى نشـــاط الشـــيخ فيصل 
احلمود واجتهاداته وأســـلوبه 
العمل  فـــي  التقليـــدي  غيـــر 

الديبلوماسي.
الشـــيخ  أكد    مـــن ناحيته، 
فيصل احلمود اعتزازه بوسام 
االســـتقالل، مشيرا الى ان هذه 

اللفتة تعبر عـــن العمق الذي 
بلغتـــه العالقات بـــني البلدين 
الشـــقيقني بفضـــل توجيهات 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمـــد وامللك عبداهللا 

الذي  اللقاء  الثاني. وفي نهاية 
حضره رئيـــس الديوان امللكي 
الثاني  امللك عبـــداهللا  تبـــادل 
والشيخ فيصل احلمود الهدايا 

التذكارية بهذه املناسبة. 

 جنيب البدر 

 البدر: محافظ األحمدي سيجري لقاءات 
متعددة بمدينة هوشي منه في ڤيتنام

 سفارتنا في الهند تشارك
  في «السوق الخيري الدولي ٢٠١٠» بنيودلهي

 نيودلهي ـ كونا: أعلنت سفارتنا في الهند عن 
مشـــاركتها في «الســـوق اخليري الدولي ٢٠١٠» 
السنوي املقام في العاصمة الهندية نيودلهي بتنظيم 
«رابطة دلهي كومنويلث للنساء» مبشاركة أكثر 
من ٧٠ وفدا أجنبيا وعدد من الشركات اخلاصة.

  وقالت الســـفارة فـــي بيان صـــادر أمس ان 
السوق اخليري يقام سنويا ومنذ ١٨ عاما ويهدف 
لدعم احملرومـــني واملعدمني وحتســـني حياتهم 

املعيشية.

  وأوضحت زوجة ســـفيرنا في نيودلهي هدى 
الشايع ان مشاركة السفارة في هذا احلدث السنوي 
تعكس اهتمام الكويت بتعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين معربة عن سعادتها مبشاركة السفارة.
  وأكدت أهميـــة توجيه اجلمعيـــات اخليرية 
ومساعدات املتطوعني لتحسني وتطوير قطاعي 
التعليم والصحة في املجتمعات الريفية مشيدة 
بسعي حكومة الهند الى تعزيز الرعاية الصحية 

الشاملة ومكافحة األمية. 

 السنعوسي: على المذيع الناجح أن يبحث عن التميز 
في برامجه ويتدرب على تحرير المادة المكتوبة

 حّل ضيفًا على األكاديمية الدولية لإلعالم في دورة التقديم اإلذاعي والتلفزيوني

 يوسف الرفاعي مكرما محمد السنعوسي

 أكد االعالمي محمد السنعوسي أن املذيع الناجح 
البد أن يبحث عن التميز في برامجه ولديه من الطموح 
ما يدفعه الى أن يكون متميزا، جاء ذلك في احملاضرة 
التي ألقاها على املشاركني في دورة التقدمي االذاعي 
والتلفزيوني والتي تنظمها االكادميية الدولية لالعالم 
للشباب والشـــابات ممن يحلمون بالعمل االعالمي 
أمام الكاميرا وخلف امليكروفون ولديهم ملكة العمل 
االبداعـــي واملوهبة التي حتتاج الى صقل وتدريب. 
وأشار السنعوســـي في بداية لقائه الى أن النجاح 
ليس ســـهال بل يحتاج الى جهـــد واصرار وطموح 
والبحث دائما عما يجعل املذيع متميزا، وأن املدخل 
الصحيح لهذا النجاح هو الدراسة والتعليم والتدريب 
والتأسيس بطريقة جيدة وصقل املوهبة قبل االقدام 

على الوقوف أمام الكاميرا أو خلف امليكروفون.
  وأكد ضرورة التميز في الطرح وبأسلوب مختلف 
عن اآلخرين، وأنه يفضل من يريد أن يكون مذيعا يبدأ 
العمل كمحرر أو مراسل في مواقع ملتهبة أو مناطق 
لديها من اخلطورة ما يجعل هناك حتديا دائما، والبد 
من أن يكون املراسل سريع البديهة حيث ان الكثير من 
املذيعني أصبحوا من املشهورين بعد عملهم كمراسلني 
في تلك املناطق التي تتميز بخطورتها، وقد أشار الى 
أن اجلمهور العربي يهتم باجلانب االنساني وهذا ما 
يجعل تلك النوعية من البرامج التي تهتم باجلوانب 
االنسانية غالبا ما يحالفها النجاح ويعتمد ذلك على 

كيفية تناول املوضوع، وأيضا القضايا السياســـية 
جتـــد جمهورا عريضا وعلى املذيـــع أن يكون ذكيا 
ويبذل اجلهد حيث انه على قدر التعب يحصل على 

التقدير والتميز.
  كما أشار الى أن املذيع يجب أن يتدرب على كيفية 
حترير املادة وال يعتمد على نص مكتوب حيث انه 
ميكـــن أن يضيف بعض النقـــاط الهامة وأن يكون 
مثقفا، وحول اختيار كل مشارك ما يناسبه ذكر أنه 
على كل متدرب أن يكون قد تكونت لديه فكرة كاملة 
عما ميكن أن يؤديه قبل أن يقف امام الكاميرا فيمكن 
حتديد نوعية محددة من البرامج مثل الرياضية أو 
املنوعات أو االخبار أو البرامج احلوارية أو ما يناسب 

ميول كل متدرب.
   وأفاد بأن هناك نقصا كبيرا في مقدمي البرامج 
من النساء كذلك هناك أيضا نقص كبير في املراسلني 
حيث ان التقارير االخبارية تعد من أهم عناصر دعم 

البرامج االخبارية.
  وقد أتاح املجال للمشاركني لطرح أسئلتهم واحلوار 
معهم حول مختلف املوضوعات التي تهم االعالميني، 
وقد أعرب عن شكره لالكادميية على هذه االستضافة. 
وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام االكادميية يوســـف 
الرفاعي درعا تذكارية الى االعالمي محمد السنعوسي 
معربا عن شكره وامتنانه لتلبية الدعوة متمنيا له 

املزيد من العطاء ودوام الصحة والعافية. 

 صاحب السمو امللكى األمير سلمان بن عبدالعزيز مستقبال السفير الشيخ حمد جابر العلى 

 حذر من استخدام اللغة الالتينية

 زمان: نشر الوعي اإللكتروني 
  وتعزيز اللغة العربية على اإلنترنت 

ـ كونا: حذر   دمشـــق 
رئيس شـــعبة تخطيط 
املشـــروعات فـــي وزارة 
اإلعالم عبداحلميد زمان 
أمس من خطورة استخدام 
األرقام واحلروف الالتينية 
في الكتابة باللغة العربية 
املواقع االلكترونية  على 
معتبرا ذلك من اإلشكاليات 
السلبية التي تتسبب في 

اندثار اللغة العربية.
  جاء ذلك في تصريح 
أدلى به زمان لـ «كونا» على 
هامش مشاركته في ورشة 
«إشكاليات اللغة العربية 
املواقع االلكترونية»  في 

التي تنظمها وزارة اإلعالم السورية بالتعاون مع األمانة الفنية 
ملجلس وزراء اإلعالم العرب في جامعة الدول العربية.

  وأكد زمان أهمية ورشـــة إشكاليات اللغة العربية في املواقع 
االلكترونية التي تختتم أعمالها غدا ودورها في معاجلة خطورة 
استخدام األرقام والرموز الالتينية من قبل الشباب على املواقع 

االلكترونية.
  وقال ان اســـتخدام احلروف الالتينيـــة التي ال يفهمها معظم 
الشـــرائح في املجتمع العربي يعتبر خطـــرا على اللغة العربية 
ويساعد في اندثارها ما لم تتخذ اجراءات فعلية للنهوض باللغة 
العربية ومتكينهـــا في مواجهة التحديات املوجودة على املواقع 

االلكترونية.
  ودعا الى ضرورة نشـــر الوعي باإلعالم االلكتروني وتعزيز 
احلضور العربي على شبكة االنترنت السيما فيما يتعلق بضعف 
اســـتخدام اللغة العربية وتوعية الشـــباب بأهمية احلفاظ على 

لغتهم األم وارثهم الثقافي.
  واكد زمان في هذا الصدد حرص وزارة اإلعالم على احلفاظ على 
اللغة العربية والكتابة بلغة عربية ســـليمة من خالل مشاركتها 
في الورش التـــي تنظمها األمانة الفنية ملجلـــس وزراء اإلعالم 

العرب.
  وأعرب عن األمل في اخلروج بتوصيات وقرارات تخدم اللغة 
العربية في مواجهة جميع اإلشكاليات التي تواجهها في هذا العصر 
وان تكون هناك متابعة ومراقبة للمواقع االلكترونية للبحث في 

آلية العمل بشكل مستمر.
  ويأتي انعقاد الورشة في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء اإلعالم 
العربي في يونيو املاضي واملتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة العربية 
لإلعالم االلكتروني فـــي دورتها الرابعة والتي كلفت فريق عمل 
مكون من سورية ولبنان وقطر ومصر باإلعداد والتحضير لورش 

العمل املقترحة باعتبارها إحدى آليات عمل اللجنة. 

 عبداحلميد زمان 


